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Schůze výboru SDH Hříchovice 10.2.2007 od 19:00 na dupárně 

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Neřítomen:
Václav Plas st., hospodář
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Oprava kulečníku
Členové výboru společně s T. Homolkou a V. Bláhou přesunuli kulečníkový stůl, nasadili náhradní nohu a stůl upravili ke hraní. Fr. Kruml namontuje kasičku a stůl bude možno opět používat.
L. Wurm navrhl koupit novou desku (zapůjčit si z pokladny SDH), zatím zamítnuto. Doposud vybráno asi 1.700,- Kč.
Stříkačka
J. Odvody přinesl doklady o pojištění přívěsu s PS12. J. Kamen je umístí do přívěsu.
Fakturu za novou nádrž pro PS 12 předá J. Kamen J. Odvodymu k proplacení OÚ.
Pípa
Na VVH byl odsouhlasen poplatek 50,- Kč za zapůjčení chladícího pultu s pípou, jejž SDH zakoupil. Správcem je J. Kamen, půjčuje se pouze členům SDH, půjčující odpovídá za veškeré vzniklé škody.
V. Šimánek přislíbil levněji sehnat narážeč na čištění. Nepodaří-li se, koupíme originál za 1.200,- Kč.
Masopust
Průvod bude v sobotu 17.2.07 odpoledne. Stanětice, Hříchovice, dupárna. Domluvit s mladými, jestli zajistí pivo.
Brigáda
V sobotu 24.2.07 od 8:00 bude brigáda na prořezání jabloní kolem cesty ke Kozím dolům.
S sebou žebříky a motorovky.
Kouzelku založíme pravděpodobně na rohu za potokem.
Školení
V sobotu 3.3.07 od 19:00 na dupárně školení řidičů pro veřejnost. Společně s SDH Stanětice, platba 1.200,- Kč napůl. 
Koupí se sud piva, balení vody a kafe.
Domluvit s A. Wurmovou školení zdravovědy poté. [Domluveno, že se udělá odděleně v jiném termínu.]
Termín pro jarní školení odborné přípravy zatím nestanoven. 
Okresní výbor příští týden stanoví termíny pro školení strojníků apod. (koncem března).
Okrsek
V sobotu 24.2.07 od 19:00 v Bořicích výroční valná hromada. Účastní se z každého sboru 4 členové, od nás 3 členové výboru okrsku (Fr. Kruml, J. Odvody a M. Bláhová) a velitel SDH J. Kamen. Nebude-li moci, tak V. Plas nebo L. Wurm. Případně někdo další.
Plánuje se koupě nádrže na soutěže.
Pro okrsek byla zakoupena náhradní PS12 z Kouta n. Š.
Plán nákupů připravit do pololetí.
Výzbroj a výstroj
Pro objednané zajede T. Homolka s Fr. Krumlem.
Na letošní rok budeme požadovat 4 až 6 přileb, případně vycházkovou uniformu.
Členské příspěvky
Odsouhlaseno snížení ročních příspěvků hasičů starších 60 let na 50,- Kč, u ostatních zůstává 100,- Kč. Za děti platí OÚ.
Lavičky
Zjistit názory na to, zda udělat ještě lavičku v Dolejšku a za ním. A kde konkrétně.
Příští schůze výboru
V pátek 2.3.07 od 20:00.
Hřiště
Navážení vázne kvůli blátu, ukončeno bude podle počasí. 
Materiálu ze Zahořan a Stanětic bude dost.
Vykupují se zbylé pozemky od Pozemkového fondu (asi 3,- Kč/m2).
Úkoly
Fr. Kruml
Kasička do kulečníku.
Výzbrojna.
Návoz na hřiště.
J. Kamen
Faktura za nádrž.
Doklad o pojištění přívěsu.
Odborné školení.
J. Odvody
Faktura za nádrž.
A. Wurmová
Školení první pomoci.



